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RESUMO 

 

O estudo tem como objetivo principal comparar o limiar e a tolerância à 

dor em mulheres com fibromialgia e mulheres sem sintomas de dor, 

correlacionando com capacidade funcional, qualidade do sono e força de 

preensão manual. Trata-se de um estudo descritivo de corte transversal 

realizado na Universidade Potiguar e na Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte, envolvendo uma equipe multidisciplinar com fisioterapeutas, médicos 

e educadores físicos. Setenta e duas mulheres foram divididas em dois grupos: 

grupo com fibromialgia (GF, n = 40) e grupo controle (GC, n = 32) sem 

sintomas de dor, pareadas por idade e índice de massa corporal. Questionários 

foram usados para medir capacidade funcional (Fibromyalgia Impact 

Questionnaire – FIQ) e qualidade do sono (Pittsburgh Sleep Quality Index - 

PSQI). Limiar e tolerância à dor foram medidas por um algômetro de pressão e 

para determinar força foi usado um dinamômetro de preensão manual. Na 

análise estatística o teste T de Student foi usado para comparar grupos e o 

coeficiente de correlação de Spearman foi usado no GF para correlacionar 

limiar e tolerância à dor com as demais medidas. O GF mostrou piores 

resultados nas medianas comparado ao GC: limiar de dor 2 kg/cm2 versus 5,5 

kg/cm2 (p <0,001), tolerância à dor 2,8 kg/cm2 versus 7,2 kg/cm2 (p <0,001) e 

força de preensão manual 14,5 kgf versus 25,2 kgf (p <0,001). Adicionalmente 

os dois questionários apresentaram resultados piores também no GF em 

relação ao GC, respectivamente: FIQ 65 versus 14,3 (p <0,001) e PSQI 13 

versus 5 (p <0,001). No GF foi observada correlação negativa tanto entre o 

limiar de dor quanto a tolerância à dor com os escores do FIQ e do PSQI. No 

GF foram observadas correlações positivas tanto entre o limiar de dor (p <0,01) 

quanto a tolerância à dor (p <0,01) com força de preensão manual. É possível 

concluir que limiar de dor e tolerância à dor estão correlacionados com 

capacidade funcional, qualidade do sono e força de preensão manual em 

mulheres com fibromialgia. 

  

Palavras chave. Fibromialgia, limiar de dor, tolerância à dor, força de preensão 

manual.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Fibromialgia (FM) é uma condição clínica limitante que cursa com 

impacto negativo importante na qualidade de vida, comprometendo de forma 

significativa a saúde física, habilidades cognitivas e o bem estar psicológico 

dos indivíduos. Os pacientes comumente apresentam dor difusa crônica, 

intermitente, desregulação do ciclo sono-vigília, sono não reparador, estado de 

depressão, hiperalgesia (dor significativa a estímulos pouco dolorosos), 

alodínea (dor a estímulos não dolorosos) e diminuição da capacidade 

funcional1,2. O Colégio Americano de Reumatologia (ACR) publicou em 1990 o 

critério de classificação diagnóstica da FM, baseado na presença de dor 

musculoesquelética difusa por mais de três meses e dor à palpação digital em, 

no mínimo, 11 de 18 pontos estabelecidos pelo critério1. 

A dor é o principal sintoma da FM1,2. Nas últimas décadas, vários 

estudos foram delineados para medir o processo sensorial da dor e, neste 

sentido, um aspecto a ser esclarecido é que pacientes com FM têm limiar e 

tolerância à dor diminuídos3-5. Este distúrbio sensório tem como provável 

origem uma anormalidade no sistema de processamento central da dor por um 

desequilíbrio neuro-hormonal6,7. O estímulo nociceptivo persistente pode 

causar alterações plásticas no sistema nervoso central (SNC), resultando na 

amplificação central e sensibilidade aumentada à dor7. 

Mulheres com FM têm sensibilidade à dor diferente da população 

geral8,9. Esta diferença pode ser o resultado de vários mecanismos, incluindo a 

amplificação central, perturbações das vias inibitórias da dor e alterações nos 

neurotransmissores6. Embora os estudos citados6,8,9 não tenham encontrado 

anormalidades consistentes em tecidos periféricos, Staud et al.10 sugerem que 

alterações na pele e no músculo podem contribuir no aumento do estímulo 

nociceptivo na medula espinhal, resultando no aumento da dor e amplificação 

central da mesma. Assim, não haveria necessidade de grandes estímulos 

nociceptivos para a manutenção do estado de dor crônica. Isso poderia explicar 

parcialmente a alodínea e hiperalgesia encontrados em pessoas com FM, além 

do limiar e tolerância à dor diminuídos. 

Estudos anteriores3,11,12 apresentaram que a dor crônica generalizada da 

FM está associada com diferentes aspectos, incluindo sintomas depressivos, 
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diminuição da qualidade do sono, do condicionamento físico, da funcionalidade 

e da qualidade de vida. 

Em 2009, Mease et al.13 discutiram sobre a forma mais completa de se 

avaliar pessoas com FM, baseados na opinião de pacientes e profissionais que 

investigam a doença. O grupo de estudos identificou domínios de avaliação 

considerados importantes, incluindo a qualidade de sono. O Colégio Americano 

de Reumatologia (ACR) publicou em 2010 uma alternativa para o critério 

diagnóstico de FM que inclui uma escala de gravidade dos sintomas. Nesta 

escala foi incluído o domínio ―acordar cansado‖, o que sugere a importância 

deste sintoma na avaliação da doença14. 

As principais alterações de sono existentes nas pessoas com FM são 

relacionadas à presença de atividade alfa (ondas cerebrais de alta frequência 

compatíveis com o estado de vigília) durante o sono não REM e, 

consequentemente, diminuição da quantidade de atividade delta (ondas de 

baixa frequência características do sono profundo). Esse padrão de atividade 

cerebral durante o sono acaba levando essas pessoas a um sono não 

reparador, quantidade aumentada de despertares intermitentes, fadiga 

matutina e dor ao despertar(15,16). 

O tratamento medicamentoso da FM alcança bons resultados na 

melhora da qualidade de sono17, bem como as terapias físicas, especialmente 

as relacionadas a exercícios físicos na água aquecida11,18,19, sugerindo uma 

associação entre exercício físico (promotor de uma melhor capacidade 

funcional) e qualidade de sono. Recentemente, alguns estudos foram 

publicados demonstrando, também, a melhora da qualidade de sono após a 

realização de treinamento de força20,21, sugerindo que estas características 

(qualidade de sono e força muscular) estejam associadas em pessoas com FM. 

A qualidade de vida é uma condição que pode ser definida por um 

completo estado de bem-estar físico, mental e social22. Pessoas com FM 

apresentam qualidade de vida global diminuída14,23,24. Estudos demonstraram 

que exercícios físicos25 e de fortalecimento muscular20 melhoram a qualidade 

de vida e bem estar geral de pessoas com FM. Um dos componentes de uma 

boa qualidade de vida é a capacidade funcional, que é um termo utilizado para 

descrever a condição física de realização das atividades de vida diária de 

forma independente e eficaz26. Alguns autores relatam que pessoas com FM 
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apresentam capacidade funcional prejudicada, e que esta condição está 

associada com a presença de fadiga, diminuição da força muscular e dor20,26,27. 

A dor da FM é a principal causa da diminuição de força muscular. No 

entanto, há outras causas para a diminuição da capacidade de geração de 

força, tais como falta de motivação (decorrentes de depressão e ansiedade) e 

distúrbio neurogênico periférico28. Em uma revisão, Dombernowsky et al.29 

mostraram que pacientes com FM apresentam redução de força muscular 

global, no entanto, o impacto parece ser maior nas mãos e quadríceps. Os 

estudos com biópsias musculares mostraram redução na oxigenação muscular, 

diminuição de fosfato de alta energia e receptores sensoriais musculares 

anormalmente sensibilizados, o que estimula o aparecimento de fadiga e 

baixas taxas de trabalho em pacientes com FM28,30. 

É importante citar, ainda, que estudos mostram que treinamento de força 

é eficaz na melhora tanto da força quanto da dor em pacientes com FM, 

sugerindo que estas características (dor e força muscular) estejam 

associadas20,31. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

Estudos sugerem que a dor é o principal sintoma da FM6,7 e que 

mulheres com essa doença têm menor limiar e tolerância à dor, força muscular 

reduzida e pior qualidade de sono quando comparadas a mulheres sem a 

doença11,12,32-34. 

Okumus et  al34 mostraram que pacientes com FM têm força muscular 

voluntária máxima reduzida e sugeriram que a dor é, em parte, responsável por 

essa redução, pois os pontos dolorosos nos músculos diminuem a capacidade 

de contração. Estes autores realizaram um estudo com dois grupos de 

mulheres (46 apenas com osteoporose e 44 com osteoporose e FM), onde foi 

avaliada força de músculos abdominais e de músculos extensores da coluna. 

No grupo com osteoporose e FM a força foi menor de forma estatisticamente 

significante, quando comparado ao outro grupo. 

Hooten et al.35 publicaram um estudo mostrando que o treinamento de 

força, tanto quanto o treinamento aeróbico, reduz a intensidade da dor em 

pacientes com FM. Na pesquisa eles avaliaram a dor medida pela escala de 

intensidade do Inventário Multidimensional de Dor (IMD), em dois grupos de 

adultos com FM randomizados (36 realizaram treinamento de força e 36 

treinamento aeróbico). Foi alcançada diminuição significativa da intensidade da 

dor de forma equivalente nos dois grupos. Curiosamente, Assumpção et al.36 

observaram correlação positiva entre o limiar de dor (avaliado pelo algômetro) 

e força muscular (avaliada por dinamômetro com transdutor de força nos 

movimentos de flexão e extensão de joelho e cotovelo), flexibilidade (teste da 

distância entre o terceiro dedo e o chão) e equilíbrio dinâmico (teste de levantar 

e caminhar cronometrado) em pacientes com FM. 

Diante do exposto, parece que a dor, em pacientes com FM, não está 

relacionada apenas com a força muscular, mas com o desempenho muscular 

de um modo geral. No entanto, a literatura nacional e internacional não dispõe 

de estudos relacionando limiar e tolerância à dor e o impacto negativo sobre a 

capacidade funcional, qualidade de sono e força muscular. 

A algometria é frequentemente utilizada para mensurar dor em FM3 e 

esta técnica permite a quantificação da intensidade de preensão pontual (em 

kg/cm²)37. Nos estudos com algometria em FM geralmente é utilizada a média 
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dos 18 pontos dolorosos preestabelecidos pelo critério de classificação 

diagnóstica do ACR (1990)1. Harden et al.38 realizaram um estudo com dois 

grupos (25 pessoas com FM e 31 controles saudáveis) no qual avaliaram limiar 

de dor com algômetro nos 18 pontos preestabelecidos pelo ACR. Eles usaram 

a média dos pontos como escore total do algômetro e encontraram diferenças 

significativas (p<0,001) entre as pessoas com FM e os controles, sugerindo 

que a média dos 18 pontos avaliados com algômetro (com uma acurácia de 

85,7%), pode representar um avanço na avaliação destes. A dor é um sintoma 

subjetivo e sua intensidade é difícil de ser medida39. A dor na FM ocorre em 

decorrência de um distúrbio central, no entanto a sensibilidade dolorosa ocorre 

nos tecidos periféricos (músculos)8,10. Dessa forma, o algômetro se constitui um 

avaliador de dor importante em pessoas com essa doença e, por isso, foi 

adotada a média dos 18 pontos para representar o limiar e a tolerância à dor no 

presente estudo. 

Força de preensão manual é uma medida amplamente usada para 

avaliar força muscular global. Roberts et al.40, em abrangente revisão, 

afirmaram que força de preensão manual é uma técnica de avaliação 

recomendada para a medição de força muscular global e função física na 

prática clínica. A baixa força de preensão manual está associada, ainda, a 

quedas, longos períodos de permanência em internação hospitalar, baixa 

qualidade de vida auto relatada e, até mesmo, altos índices de mortalidade40. A 

força de preensão manual tem sido utilizada em pacientes com FM41, 

principalmente por ser uma medida simples, rápida e aplicável, sendo realizada 

apenas com um dinamômetro de preensão manual. Aparício et al.41 realizaram 

um estudo controlado comparando 44 mulheres saudáveis com 81 mulheres 

com FM e encontraram que a força foi significativamente menor nas mulheres 

com FM e quanto pior a capacidade funcional avaliada pelo FIQ, pior a força. 

Dessa forma, avaliar força muscular através da força de preensão manual e 

correlacionar com a dor, se faz importante para o entendimento dessas duas 

variáveis como fundamentais para nortear a prescrição de tratamento tanto 

medicamentoso, quanto fisioterapêutico na FM. 

É sabido que a abordagem multidisciplinar no tratamento da FM 

apresenta melhores resultados42. O conhecimento das correlações entre as 

variáveis avaliadas neste estudo (dor, força, capacidade funcional e sono) se 



17 
 

faz importante entre os profissionais que frequentemente lidam com essa 

doença. É fundamental que médicos, psicólogos, educadores físicos e 

fisioterapeutas tenham senso crítico para entender a necessidade da postura 

interdisciplinar no manejo da dor, que parece estar relacionada a algumas das 

principais características da FM, no sentido de encontrar o suporte de 

tratamento mais adequado ao paciente. 

Diante do exposto, faz-se importante comparar o limiar de dor e a 

tolerância à dor entre mulheres com FM e mulheres sem a doença, bem como 

analisar a relação entre essas variáveis e o impacto negativo na capacidade 

funcional, qualidade do sono e força muscular. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Analisar a relação entre limiar de dor e tolerância à dor com a força 

muscular em mulheres com FM. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

Comparar limiar de dor e tolerância à dor entre mulheres com FM e 

mulheres sem a doença. 

Analisar a relação entre limiar de dor e tolerância à dor com o impacto 

negativo na capacidade funcional e qualidade do sono em mulheres com FM. 
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4 MÉTODO 

 

Através de um estudo transversal, foram avaliadas mulheres com FM 

(encaminhadas por reumatologistas) e mulheres sem queixa de dor crônica, 

recrutadas no ambulatório de reumatologia da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN) e do departamento de Fisioterapia ambulatorial na 

Universidade Potiguar (UnP), Natal, RN , Brasil, nos meses de fevereiro e 

março de 2012. Apesar da doença acometer também o gênero masculino1, 

durante a realização desta pesquisa não foram encontrados pacientes homens 

com diagnóstico de FM. Trata-se de uma amostra não probabilística 

intencional, pois não foi realizado cálculo amostral. O estudo foi aprovado pelo 

Comitê de Ética da UnP (CEP - ANEXO A). Todas as participantes foram 

informadas previamente sobre os procedimentos do estudo e assinaram um 

termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE – APÊNDICE A), de acordo 

com a Declaração de Helsinki43. 

O estudo incluiu um grupo de mulheres com idade entre 30 e 70 anos, 

com diagnóstico de FM (GF, n = 40), de acordo com o ACR1. No grupo de 

controle (GC, n = 32), foram incluídas voluntárias sem sintomas de dor de 

qualquer etiologia. Os critérios de exclusão foram: presença de qualquer 

doença articular, doença neurológica, limitações físicas e / ou cognitivas que 

pudessem comprometer a compreensão dos questionários, do dinamômetro e 

do algômetro e, ainda, as voluntárias não se encontravam inseridas em 

nenhum programa de exercício físico regular e foram instruídas a continuar 

utilizando a medicação prescrita pelos reumatologistas para a FM.  

Inicialmente, todas as participantes realizaram uma avaliação 

antropométrica, onde foram medidos o peso, altura e índice de massa corporal 

(IMC) para fins de comparação da semelhança entre os grupos. Depois desta 

etapa, todas as participantes responderam o Questionário de Impacto da 

Fibromialgia (FIQ – ANEXO B)44. Este questionário avalia o impacto clínico da 

FM na qualidade de vida e capacidade funcional, onde quanto maior a 

pontuação, maior o impacto negativo na qualidade de vida e capacidade 

funcional. Este questionário já foi traduzido para o português e validado para a 

população brasileira45. As participantes também responderam ao Pittsburgh 

Sleep Quality Index (PSQI - ANEXO C)46, questionário largamente utilizado 
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para avaliar a qualidade do sono, onde quanto maior a pontuação, pior a 

qualidade do sono. 

 Após a aplicação dos questionários, as participantes realizaram a 

algometria, método utilizado para determinação do limiar e da tolerância à dor. 

Essa avaliação foi realizada nos 18 pontos determinados pelo ACR em 1990 

para o diagnóstico de FM1. Considerou-se a média dos 18 pontos, para 

determinação do limiar e tolerância à dor em cada mulher. No que se refere à 

utilização dos 18 tender points em nosso estudo, a despeito dos novos critérios 

de classificação da FM recentemente publicados14, onde os tender points estão 

excluídos, acatamos a sugestão do próprio ACR de mantê-los como parâmetro, 

por se tratar de investigação científica. Para realização da algometria foi 

utilizado um algômetro de pressão analógico (Pain Diagnostics and 

Thermography®, Great Neck, NY, USA), com uma ponta de borracha de 1 cm 

de diâmetro. Os 18 pontos foram previamente marcados com um lápis 

dermográfico. Em seguida, com a paciente em pé, o examinador posicionava a 

ponta de borracha do algômetro perpendicularmente à pele, em cada ponto, e, 

gradualmente, aumentava a pressão (1 kg/cm2/s). Para cada ponto foi 

obedecido um intervalo de 5-10 segundos. O limiar de dor foi determinado 

quando a participante relatou o início da percepção da dor dizendo "Eu 

comecei a sentir dor". A tolerância à dor foi determinada pela pressão máxima 

do algômetro suportada pela paciente, dizendo: "Pare, eu não posso mais 

tolerar". As participantes foram instruídas a usar as mesmas expressões acima 

em todos os pontos, a fim de padronizar a determinação do limiar e tolerância à 

dor37. 

Finalmente, as pacientes foram avaliadas quanto à força de preensão 

manual. Para isso, foi utilizado um dinamômetro de preensão manual (Crown 

®, São Paulo, Brasil), previamente calibrado pelo fabricante. As pacientes 

foram avaliadas individualmente, sentadas, com o ombro e punho em posição 

neutra (entre pronação e supinação) e cotovelo em 90º de flexão, enquanto o 

examinador apoiava o dinamômetro. Após o comando verbal, estas foram 

instruídas a realizar um movimento de preensão manual máxima. Três 

tentativas foram realizadas no membro dominante (com 5 segundos de 

contração cada), com um intervalo de 1 minuto. Houve encorajamento verbal 
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por parte do avaliador para o alcance da maior força de preensão possível em 

todas as tentativas. O maior valor foi considerado41. 

 

4.1 Análise estatística 

A normalidade dos dados foi analisada pelo método de Shapiro-Wilk. 

Idade e IMC foram comparadas pelo teste T de Student. Para a análise das 

diferenças das outras variáveis entre os grupos foi utilizado o teste U de Mann 

Whitney, com valores expressos em medianas e os percentis (25-75). Para a 

análise de correlação entre as variáveis do GF foi utilizado o coeficiente de 

correlação de Spearman. A magnitude do coeficiente de correlação foi 

analisada qualitativamente de acordo com o estudo de Hopkins47: trivial r < 0,1, 

baixa 0,1 <r <0,3, moderada 0,3 <r <0,5, alta 0,5 <r <0,7, muito alta 0,7 <r 

<0,9,perto da perfeição r> 0,9 e perfeita r = 1. O pacote estatístico SPSS® 19,0 

foi usado para esses fins, adotando um valor de p <0,05 como estatisticamente 

significativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

5 ARTIGOS PRODUZIDOS 

 

5.1 Artigo submetido a publicação 

 

Pain threshold and tolerance in women with fibromyalgia: correlation with 

functional capacity, sleep quality and muscle strength. 

Submetido na PAIN Medicine. Fator de impacto 2,346. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

PAIN THRESHOLD AND TOLERANCE IN WOMEN WITH FIBROMYALGIA: 

CORRELATION WITH FUNCTIONAL CAPACITY, SLEEP QUALITY AND 

MUSCLE STRENGTH. 

 

1Post-Graduate program in Health Sciences, Federal University of Rio Grande 

do Norte, Natal, RN, Brazil;2College of Health Sciences of Trairí, Federal 

University of Rio Grande do Norte, Santa Cruz, RN, Brazil; 3Department of 

Physical Education, Federal University of Rio Grande do Norte, Natal, RN, 

Brazil; 4Department of Phisiotherapy, Federal University of Rio Grande do 

Norte, Natal, RN, Brazil; 5Department of Phisiotherapy, 

Universidade Potiguar (Laureate International Universities), Natal, RN, 

Brazil;6Department of Clinical Medicine-Rheumatology, Federal University of 

Rio Grande do Norte, Natal, RN, Brazil. 

 

*Correspondence to: 

Ranulfo Fiel Pereira Pessoa de Carvalho. Rua Antônio Vieira Sá, 98, Aeroporto, 

Mossoró, RN, Brazil. Tel.: +55 84 9914-4611. Fax: +55 84 4141-3961. E-mail: 

ranulfocarvalho@gmail.com 

 

Disclosure statement. The authors have declared no conflicts of interest. 
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Abstract 

Objective. To evaluate pain threshold and tolerance in women with fibromyalgia 

and healthy women correlating with functional capacity, sleep quality and 

handgrip strength. 

 

Design. Cross-sectional study. 

 

Settings. Universidade Potiguar and Federal University of Rio Grande do Norte. 
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Subjects. Seventy two women divided into two groups: fibromyalgia group(FG, 

n=40) and control group (CG, n=32) without symptoms, paired by age and body 

mass index. 

 

Methods. Outcomes: two questionnaires were used to assess functional 

capacity (Fibromyalgia Impact Questionnaire - FIQ) and sleep quality 

(Pittsburgh Sleep Quality Index - PSQI). To measure pain threshold and 

tolerance was used a pressure algometer and, to determine strength, a 

handgrip dynamometer. Statistical analyses: Student´s T-test was used to 

compare groups and Spearman correlation coefficient was used in the FG to 

correlate pain threshold and tolerance with other assessments. 

 

Results. FG showed worst results in medians compared to CG: pain threshold 2 

kg/cm2 vs 5,5kg/cm2 (p<0,001), pain tolerance 2,8kg/cm2 vs 7,2 kg/cm2 (p 

<0,001) and handgrip strength 14,5kgf vs 25,2kgf (p <0,001). Additionally PSQI 

13 vs 5 (p <0,001) and FIQ 65 vs 14,3 (p <0,001) showed worst results too. In 

FG were observed negative correlations between both pain threshold and 

tolerance with FIQ and PSQI scores. In FG were observed positive correlation 

between both pain threshold (p <0,01) and pain tolerance (p <0,01) with 

handgrip strength. 

 

Conclusion. Pain threshold and tolerance seems to be correlated with functional 

capacity, sleep quality and handgrip strength in women with fibromyalgia. 

 

Key Words. Fibromyalgia, pain threshold, pain tolerance, handgrip strength. 

 

Introduction 

 Fibromyalgia (FM) is a debilitating condition that severely compromises 

the physical health as well as cognitive skills and psychological well-being of 

individuals. Patients report intermittent diffuse pain, disruptions in sleep-wake 

cycle, unrefreshed wake, depression, decreased functional capacity, 

hyperalgesia (severe pain to minor painful stimuli) and / or allodynia (pain to 

non-painful stimuli) [1, 2]. 
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Pain is the main symptom of FM [1, 2]. In recent decades, several 

studies were designed to assess the pain sensory processing and, in this 

sense, an aspect to be highlighted is that FM patients have decreased pain 

threshold and tolerance [3-5]. This sensory disturbance has, as possible origin, 

an abnormality in the pain central processing system, by a neurohormonal 

imbalance [6, 7]. The persistent nociceptive stimuli to peripheral tissues may 

cause plastic changes in the central nervous system (CNS) resulting in central 

amplification and increased sensitivity to pain [7]. 

Previous studies showed that chronic widespread pain of FM is 

associated with different aspects, including depressive symptoms, decrease in 

sleep quality, in physical fitness, in functional performance and in quality of life 

[3, 8, 9], but those associations were individualized. Despite pain is the main 

symptom of FM [6, 7], so far, there is no reports about the relationship between 

their threshold and tolerance with the negative impact on the clinical symptoms 

of the disease. Thus, the objective of this study was to analyze the correlation 

between assessed pain threshold and tolerance and the follow variables: 

negative impact on functional capacity, sleep quality and muscle strength in FM 

women. Also to compare these variables between FM women and healthy 

women. 

 

Method 

 Through a cross-sectional study, we evaluated women with FM 

(forwarded by rheumatologists) and healthy women, recruited from 

Rheumatology outpatient department in Federal University of Rio Grande do 

Norte and from Physical Therapy outpatient department in Potiguar University 

(UnP), Natal, RN, Brazil, between February and March of 2012. The study was 

approved by the UnP Ethics Committee (protocol 265/2010). Previously, all 

participants were informed about the study procedures and signed an informed 

consent form in accordance with the Declaration of Helsinki. 

The study included women aged between 30 and 70 years diagnosed 

with FM (n = 40), according to the American College of Rheumatology (ACR) 

criteria [1]. In the control group (n = 32), were included healthy volunteers, 

without pain symptoms. Exclusion criteria were: presence of any joint disease, 
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neurological disease, physical and / or cognitive limitations that could 

compromise the questionnaires, dynamometer and algometer tests. 

 Initially, all subjects performed an anthropometric evaluation, where we 

measured the weight, height and body mass index (BMI). After that, all 

participants completed the Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ 0-100). This 

questionnaire assesses the clinical impact of FM on quality of life and functional 

capacity, the higher the score, the greater the impact [10]. Participants also 

responded the Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI, 0-21) [11], used to assess 

sleep quality. The higher the score, the worse the quality of sleep. 

 After the questionnaires application, the volunteers performed the 

algometry procedure to obtain pain threshold and tolerance. This evaluation 

was performed in 18 points determined by the ACR in 1990 for FM diagnosis 

[1]. We considered the mean of 18 points to determine the pain threshold and 

tolerance in each woman. It is noteworthy that the ACR has published an 

alternative diagnostic criteria in 2010 which excludes the count of 18 tender 

points but, also, suggests that it is used more in a clinical follow-up sphere, and 

to keep the 1990 criteria for scientific investigations [12]. To this end, we used 

an analog pressure algometer (Pain Diagnostics and Thermography ®, Great 

Neck, NY, USA) with a 1 cm diameter rubber tip. The 18 points were previously 

marked using a pencil. After that, with the patient standing, the examiner 

positioned the rubber tip of the algometer, perpendicular to the skin, on each 

point and gradually increase the pressure (1 kg/cm2/s). For each point 

measured was obeyed an interval of 5-10 seconds. The pain threshold was 

determined when the participant reported the beginning of pain perception: "I 

began to feel pain". The pain tolerance was determined by the maximum 

algometer pressure supported by the assessed: "Stop, I'm not tolerating 

anymore". The participants were instructed to use the expressions above at all 

points in order to standardize the determination of pain threshold and tolerance 

[13]. 

Finally, the volunteers were taken for testing handgrip strength. For this, 

we used a hand dynamometer (Crown ®, São Paulo, Brazil), previously 

calibrated by the manufacturer. The volunteers were evaluated individually, 

seated, with his shoulder and wrist in neutral position (between pronation and 

supination) and elbow at 90º, while the examiner held dynamometer. After the 
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verbal command, the volunteers were instructed to perform the movement of 

maximal handgrip. Three attempts were made in the dominant limb (5 seconds 

of contraction) with a 1 minute range, and the greatest value was considered 

[14]. 

  

Statistical analysis 

The normality of the data was analyzed by the Shapiro-Wilk method. Age 

and BMI were compared by Student´s T-test. For analysis the other variables 

difference between groups we used the Mann Whitney U test, expressed as 

medians and percentiles (25-75). For correlation analysis in the FM group we 

used the Spearman correlation coefficient. The magnitude of the correlation 

was qualitatively analyzed according to Hopkins et al. [15]: trivial r < 0,1, Low 

0,1 < r < 0,3, moderate 0,3 < r < 0,5, high 0,5 < r < 0,7, very high 0,7 < r < 0,9, 

near perfection r > 0,9 and r = 1 perfect. The statistic package SPSS® 19.0 was 

used for such purposes, adopting a p-value < 0,05 as statistically significant. 

 

Results 

The groups were similar with regard to age (FG = 50,5 ± 10,1 years; CG 

= 47,3 ± 9,4 years; p = 0,170) and BMI (FG = 27,4 ± 4,7 kg/m²; CG = 29,0 ± 4,1 

kg/m²; p = 0,131). In regard to parameters assessed by the questionnaires was 

observed a higher FIQ score in FG compared to the CG (65,0 [53,6-80,8] vs. 

14,3 [8,7-18,9]) (p< 0,001). Additionally, the PSQI score was higher in the FG 

too (13 [10,0-16,0] vs. 5,0 [4,0-6,0]) (p< 0,001). 

In Figure 1 we find results of the analysis of pain threshold and tolerance 

of both groups. There was difference between groups in both pain threshold 

(FG = 2,0 [1,3-2,8] vs. CG = 5,5 [4,8-6,8]) and pain tolerance (2,8 [1,9-3,9] vs. 

7,2 [5,8-8,0]) (p< 0,001). The FG had worst results for both variables. 
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Figure 1.Comparative analysis of pain threshold (A) and pain tolerance (B) 

between groups. 

* = significant difference compared to control group (p< 0,001 – Mann Whitney 

U test). 

  

Figure 2 presents the results of handgrip strength of FG and CG. You 

can observe a significant difference between groups (14,5 kgf  [11,5-21,9] vs. 

25,2kgf [22,7-27,9]) (p< 0,001). 
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Figure 2.Comparative analysis of handgrip strength between groups. 

* = significant difference compared to control group (p< 0,001 – Mann Whitney 

U test). 

 

 The correlation analysis, conducted specifically in FG, showed moderate 

negative correlations between pain threshold and FIQ score (Figure 3A; p = 

0,01). It means that the lower the pain threshold, the worst the impact of FM in 

functional capacity. Also, presented moderate negative correlations between 

pain threshold and PSQI score (Figure 3B; p = 0,04). It means that the lower 

the pain threshold, the worst the sleep quality. In addition, there was a high 

positive correlation between pain threshold and handgrip strength (Figure 3C; 

p< 0,01), showing that the lower the pain threshold, the lower the handgrip 

strength. 

 

Figure 3.Correlation between pain threshold and scores of FIQ, PSQI and 

handgrip strength. 

FIQ = Fibromyalgia Impact Questionnaire; PSQI = Pittsburgh Sleep Quality 

Index. 
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 As observed with the pain threshold, there was also moderate negative 

correlations between pain tolerance and FIQ score (Figure 4A; p< 0,01), 

meaning that the lower the pain tolerance, the worst the impact of FM in 

functional capacity. Also, there was found moderate negative correlations 

between pain tolerance and PSQI score (Figure 4B; p = 0,01), meaning that the 

lower the pain tolerance, the worst the sleep quality. Moreover, there was also a 

high positive correlation between pain tolerance and handgrip strength (Figure 

4C; p< 0,01), showing that the lower the pain tolerance, the lower the handgrip 

strength. 

 

Figure 4.Correlation between pain tolerance and scores of FIQ, PSQI and 

handgrip strength. FIQ = Fibromyalgia Impact Questionnaire; PSQI = Pittsburgh 

Sleep Quality Index. 

  

Discussion 

According to results, we found that FM women had lower pain threshold 

and tolerance compared to healthy women. Additionally, in FM women this 

variables showed a negative impact on functional capacity, sleep quality and 

handgrip strength. 

Initially, our findings confirm what previous studies have shown, that is, 

women with FM have lower pain threshold and pain tolerance, reduced muscle 

strength and worse sleep quality when compared to healthy women [8, 9, 16-

18]. However, it is important to emphasize that our study showed important 

correlations between pain threshold and pain tolerance with functional capacity, 

sleep quality and muscle strength. Moreover, this study paired age and BMI 

between groups, both important variables on functional capacity. 
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Definitely, FM women have different pain sensitivity than the general 

population, probably due to a dysfunction in CNS processing [19, 20]. This 

change may be the result of several mechanisms, including central 

amplification, disruption of inhibitory pain pathways, neurotransmitters 

alterations, psychiatric conditions and comorbidities [6]. Although the cited 

studies [6, 19, 20] have not found consistent abnormalities in peripheral tissues, 

Staud et al. [21] proposes that changes in skin and muscle can contribute to 

increase the nociceptive input to the spinal cord, resulting in increasing pain and 

central amplification of it. Thus, there would be no need for major nociceptive 

stimuli for maintaining the state of chronic pain. This could partially explain the 

lower pain threshold and tolerance found in individuals with FM. 

It is important to say that all women in the group with FM were in daily 

use of medication, and were instructed not to discontinue treatment. Even so, 

had lower pain threshold and tolerance, worst functional capacity, worse sleep 

quality and reduced muscle strength compared to control women. 

In physical rehabilitation services there is a considerable prevalence of 

FM patients who present with diffuse musculoskeletal pain with great intensity 

and extension. This condition is usually accompanied by painful hypersensitivity 

to muscle palpation, functional impairment of daily activities and decreased 

sleep quality [22, 23]. Is important to highlight these findings, because both 

chronic pain and reduced muscle strength cause negative impact over daily 

activities, decreasing functional capacity of FM individuals [17, 24-26]. 

Okumus et al. [15] showed that patients with FM have reduced maximum 

voluntary strength and that the pain is, partially, responsible for this reduction. 

Hooten et al. published a study presenting that the strength training reduces the 

severity of pain in patients with FM [27]. Interestingly, Assumpção et al. [28] 

observed positive correlation between pain threshold and muscle strength, 

flexibility and equilibrium in FM patients. This way, apparently the pain is not 

correlated only with muscle strength, but with the muscle performance generally 

speaking in FM patients. 

Besides the pain, there are other causes for the negative impact over the 

strength generation capacity, such as: lack of motivation (increased by 

depression and anxiety), negative feedback over motor unity recruitments and 

peripheral neurogenic disturb [29]. In an embracing review, Dombernowsky et 
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al. [30] showed that FM patients presented global muscle strength reduction. 

However, the impact seems to be larger in hands and quadriceps. Additionally, 

studies with muscular biopsies have showed reduction on muscular 

oxygenation, decreasing high energy phosphate and muscle sensorial receptors 

abnormally sensitized, what stimulate the appearance of fatigue in low charges 

of work in FM patients [29, 31]. Those alterations, together, apparently 

contribute for the existence of a lower daily physic activity level in this 

population. 

The present study is a cross-sectional type and, therefore, is unviable to 

establish a cause-effect relation, but is plausible to point that the level of pain 

may have direct impact over functional capacity, sleep quality and muscle 

strength in FM women. Thus, women with important painful symptoms would be 

more susceptible to a progressive reduction of habitual physic activity level and 

daily activities realization capacities, therefore, worse quality of life. However, 

further studies in this direction are necessary to confirm these speculations. 

Methodological limitations in this study lead us to make some 

reservation. The type and dose of analgesic medication should be noted to 

evaluate possible differences in pain assessments. Utilization of computerized 

dynamometer in further researches allows a more complete understanding of 

strength analysis. 

 

Conclusion 

In summary, our findings show that lower pain threshold and tolerance 

are correlated with a negative impact on functional capacity, poor sleep quality 

and low muscle strength in women with FM. Investigations directed specifically 

to painful symptoms treatment or increasing muscle strength would be 

interesting to clarify if this aspects are, at some level, responsible for 

improvements in functional capacity and sleep quality. 

 

Disclosure statement. The authors have declared no conflicts of interest. 
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6 COMENTÁRIOS, CRÍTICAS E SUGESTÕES 

 

Este estudo faz parte de um projeto de pesquisa mais abrangente, 

iniciado em 2011, cujo objetivo era realizar treinamento de força em mulheres 

com FM e avaliar o impacto dessa intervenção em aspectos como força 

muscular global, dor, capacidade funcional, qualidade de vida e qualidade do 

sono. Durante o desenvolvimento do projeto foram necessárias alterações 

nesta ideia, pelas dificuldades que surgiram em relação à utilização dos 

equipamentos para realizar o treinamento de força em um grande número de 

pacientes. No entanto, o número de mulheres até então avaliadas, foi 

satisfatório para se obter dados relevantes, de forma que nos possibilitou fazer 

algumas correlações importantes na interpretação das características da 

doença. O diferencial deste estudo foi sintetizar a análise das correlações entre 

limiar e tolerância à dor com três aspectos importantes das pessoas com FM: 

força muscular, impacto negativo na capacidade funcional e qualidade do sono. 

É fato que em serviços de reabilitação física existe uma prevalência 

considerável de pacientes com FM que apresentam dor musculoesquelética 

difusa com grande intensidade e extensão. Esta condição é geralmente 

acompanhada de hipersensibilidade dolorosa à palpação muscular, 

comprometimento funcional das atividades diárias e diminuição da qualidade 

do sono48,49. É importante destacar estes resultados, porque a dor crônica e 

redução da força muscular causam impacto negativo sobre as atividades 

diárias, diminuindo a capacidade funcional dos indivíduos com FM20,26,33,50. 

Este é um estudo transversal e, portanto, não se propõe a estabelecer 

uma relação de causa-efeito, mas é plausível apontar que o nível de dor pode 

ter associação com a capacidade funcional, a qualidade do sono e a força 

muscular em mulheres com FM. Assim, as mulheres com sintomas dolorosos 

importantes seriam mais suscetíveis a uma redução progressiva do nível de 

atividade física habitual e capacidades de realização de atividades diárias, 

portanto, pior qualidade de vida. No entanto, mais estudos neste sentido são 

necessários para confirmar estas especulações. 

Investigações direcionadas não apenas para o tratamento da 

sintomatologia dolorosa, mas para a melhora das demais características da 

doença (como a fraqueza muscular) seriam interessantes para esclarecer se 
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estes aspectos são, em algum nível, responsáveis pela melhora de 

características como capacidade funcional e qualidade do sono. 

Seguindo esta linha de raciocínio, é importante que alguns 

questionamentos sejam respondidos em estudos futuros, como: o tratamento 

da dor em conjunto com o treino de força muscular potencializa a melhora do 

quadro clínico global (inclusive capacidade funcional e qualidade do sono) em 

mulheres com FM? 

 Durante a realização do mestrado posso afirmar que houve uma 

evolução na minha forma de pensar sobre FM e na minha vontade de ajudar as 

pessoas com essa doença. Percebi, nitidamente, que a melhor maneira de 

conseguir isso é buscar o conhecimento minucioso das características dessas 

pessoas. Evidentemente esse conhecimento ocorre através da pesquisa 

científica, que envolve, dentre outras coisas, uma atualização constante e a 

convivência diária com as pessoas que têm a doença. Meu crescimento 

profissional também se deve ao fato do Programa de Pós-Graduação em 

Ciências da Saúde (PPGCSa) ter um caráter multidisciplinar, o que me fez ter 

contato com outros profissionais que lidam com a FM, como médicos e 

educadores físicos. 

Toda essa vivência também foi decisiva na minha atividade docente. 

Desde 2009 sou professor do curso de fisioterapia de uma universidade 

particular em Mossoró-RN (Universidade Potiguar). A aquisição do título de 

mestre me permite almejar por uma vaga no ensino superior público. 

Participo de um grupo de pesquisa em FM desde 2006, quando 

apresentei um trabalho de conclusão de curso sobre o tema. Vale destacar 

uma publicação de 2008 na Rheumatology International11, que apresentou 

resultados de um protocolo de condicionamento físico na água para mulheres 

com FM. Desde então o grupo cresceu e estendeu-se a Mossoró, onde um 

grupo de mulheres com FM realizam exercício físico regular na piscina 

aquecida da UnP, projeto coordenado por mim. Tudo isso me levou a 

reconhecer a responsabilidade e o respeito para com a ciência, a docência, 

minha profissão e, principalmente, os pacientes. 

 A existência deste grupo me direciona a continuar pesquisando sobre os 

efeitos do exercício físico na FM e algumas nuances de sua prescrição, com 

perspectivas de engajar um doutoramento pelo PPGCSa. 
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ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética da UnP 
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ANEXO B – FIQ 

 

FibromyalgiaImpactQuestionnaire (FIQ) 
 

Nome: ____________________________________________________. Idade: ___/___/____. 

 
Você é capaz de             Sempre    Algumas vezes Ocasionalmente  Nunca  Não aplica  
1. Fazer compras  0  1  2        3  (  ) 
2. Lavar roupas   0  1  2        3  (  ) 
3. Cozinhar   0  1  2                  3  (  ) 
4. Lavar louça   0  1  2        3  (  ) 
5. Varrer   0  1  2             3  (  ) 
6. Arrumar camas  0  1  2             3  (  ) 
7. Andar vários  quarteirões  0  1  2        3  (  ) 
8. Visitar amigos e parentes 0  1  2        3  (  ) 
9. Fazer jardinagem  0  1  2        3  (  ) 
10. Dirigir um carro  0  1  2        3  (  ) 
 
11. Nos 7 dias da semana passada, quantos dias você se sentiu bem? 
 

0--------1--------2--------3--------4--------5--------6--------7 
 
12. Quantos dias da semana passada você faltou o trabalho por causa da sua doença?  
 

0--------1--------2--------3--------4--------5--------6--------7 
 
13. Quando você trabalha, a dor ou outros sintomas de sua doença interferem na sua 
capacidade de trabalho? 
 

Sem problema 0------1------2------3------4------5------6------7------8------9------10 Intensa 
 
14. Quantifique a dor proveniente da sua doença. 
 

Sem dor 0------1------2------3------4------5------6------7------8------9------10 Extrema dor 
 
15. Você tem ficado cansado? 
 

Sem cansaço 0------1------2------3------4------5------6------7------8------9------10 Muito 
cansado 
 
16. Como você se sente ao acordar pela manhã? 
 

Bem disposto 0------1------2------3------4------5------6------7------8------9------10 Muito 
cansado 

 
17. Você sente seu corpo rígido? 
 

Sem rigidez 0------1------2------3------4------5------6------7------8------9------10 Muito rígido 
 
18. Você tem estado nervoso, tenso ou ansioso? 
 

Sem tensão 0------1------2------3------4------5------6------7------8------9------10 Muito tenso 
 

19. Você tem estado deprimido? 
 

Sem depressão 0-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10 Muito deprimido 
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ANEXO C – PSQI 

 

INDICE DE QUALIDADE DO SONO DE PITTSBUGH 

 
Nome: ___________________________________________________________. 
 
Instruções: As seguintes questões relacionam-se aos seus hábitos de sono apenas durante a 
ÚLTIMA SEMANA. Suas respostas deverão indicar a opção mais precisa para a maioria dos 
dias e noites na última semana. Por favor, responda todas as questões. 
 
Durante a ÚLTIMA SEMANA, 
 
1. Em que horário você costumava deitar-se para dormir? _____________________________ 
2. Quanto tempo (em minutos), você levava para adormecer a cada 
noite?__________________ 
3. Em que horário você costumava acordar pela manhã? ______________________________ 
4. Quantas horas você conseguia dormir durante a noite? (Esta resposta pode ser diferente do 
número de horas passadas na cama)______________________________________________ 
 
5. Durante a última semana, com que frequência 
você teve problemas de sono em virtude de: 

Nenhuma 
vez 

1 vez 
 

2 
vezes 

3 
vezes 

+ 

a) Não conseguir dormir dentro de 30 minutos     

b) Acordar no meio da noite ou cedo da manhã     

c) Levantar para usar o banheiro     

d) Não conseguir respirar confortavelmente     

e) Tossir ou roncar muito alto     

f) Sentir muito frio     

g) Sentir muito calor     

h) Ter pesadelos     

i) Sentir dor     

j) Outras razões (por favor descreva a frequência:     
6. Durante a última semana, com que frequência 
você ingeriu medicamentos (prescritos ou não) para 
auxiliá-la a dormir? 

    

7. Durante a última semana, com que frequência 
você teve problemas para permanecer acordada 
enquanto dirigia o automóvel, fazia suas refeições 
ou participava de atividades sociais? 

    

8. Durante a última semana, quão problemático foi 
manter o entusiasmo para completar suas tarefas? 

    

 Muito 
bom 

Bom Ruim Muito 
ruim 

9. Durante a última semana, em geral, como 
você classificaria a qualidade do seu sono? 
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APÊNDICE A – TCLE 

 

UNIVERSIDADE POTIGUAR 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: ―Limiar e tolerância 

à dor em mulheres com fibromialgia: correlação com a capacidade funcional, 

qualidade do sono e força muscular‖, que é orientada pelo professor Ranulfo 

Fiel Pereira Pessoa de Carvalho. Sua participação é voluntária, o que significa 

que você poderá desistir a qualquer momento, retirando seu consentimento, 

sem que isso lhe traga nenhum prejuízo. Essa pesquisa busca comparar o 

limiar e a tolerância à dor em mulheres com fibromialgia e fazer correlações da 

dor com capacidade funcional, qualidade do sono e força muscular. Caso 

decida aceitar o convite, você será submetida aos seguintes procedimentos: 

serão aplicados dois questionários (o primeiro sobre capacidade funcional e 

qualidade de vida, conhecido como Questionário do Impacto da Fibromialgia – 

FIQ)e o segundo sobre qualidade do sono (Índice de Qualidade do Sono de 

Pittsburgh – PSQI). Será submetida, ainda, a um teste de força de preensão 

manual com um dinamômetro e a uma avaliação com um algômetro, onde 

serão pressionados 18 pontos no seu corpo. Os riscos envolvidos com sua 

participação são: possível dor à realização do teste de força e algometria, que 

serão minimizados através das seguintes providências: acompanhamento 

médico, se necessário, e sessões de fisioterapia para alívio das dores. Você 

terá os seguintes benefícios ao participar da pesquisa: interagir com outras 

pessoas com a mesma doença e conhecer melhor acerca das correlações 

entre a dor e as demais características da doença. Todas as informações 

obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em nenhum momento. 

Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados será 

feita de forma a não identificar os voluntários. Se você tiver algum gasto que 

seja devido à sua participação na pesquisa, você será ressarcido, caso solicite. 

Em qualquer momento, se você sofrer algum dano comprovadamente 

decorrente desta pesquisa, você terá direito a indenização. Você ficará com 

uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito desta 

pesquisa, poderá perguntar diretamente para o professor Ranulfo Fiel Pereira 
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Pessoa de Carvalho, no telefone: 9908-5997. Dúvidas a respeito da ética dessa 

pesquisa poderão ser questionadas ao comitê de ética em pesquisa da UnP, 

no endereço Av. Salgado Filho, 1597 – Dix-Sept Rosado ou pelo  telefone 

4009-1404. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido: 

 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será 

realizada, os riscos e benefícios envolvidos e concordo em participar 

voluntariamente da pesquisa 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa:  

 

 

 

____________________________________________ 

Ranulfo Fiel Pereira Pessoa de Carvalho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


